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III. 
            

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Návrh „vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“ byl připraven s cílem naplnit zmocnění pro vydání 
vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „ministerstvo“), kterou se 
stanoví technické podmínky a lhůty předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a formát a struktura datové zprávy, 
jejímž prostřednictvím veřejné vysoké školy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra 
oznamují do registru údaje týkající se jimi vedených správních řízení. 

Zmíněné zmocnění, obsažené v § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 a § 90b odst. 3 zákona  
o vysokých školách, bylo do zákona o vysokých školách doplněno jeho poslední velkou 
novelou*, která nabude kompletně účinnosti dne 1. září 2016. Vyhláška by měla nabýt 
účinnosti k 1. lednu 2017, tj. k datu, do kterého je ministerstvo podle přechodného ustanovení 
čl. II bodu 7 novely zákona o vysokých školách povinno zprovoznit registr. 

[* Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony, (dále také „novela zákona o vysokých školách“) byl schválen Poslaneckou 
sněmovnou dne 27. ledna 2016 a Senátem dne 2. března 2016.] 

Novela zákona o vysokých školách zavádí registr řízení o žádostech o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jakožto informační systém veřejné správy, vedený 
ministerstvem, do něhož mají být ministerstvem, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra 
a veřejnými vysokými školami (uznávacími orgány) vkládány zákonem stanovené údaje 
týkající se jednotlivých řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání  
a kvalifikace (dále také „nostrifikační řízení“). Technické parametry předávání údajů do 
registru budou vymezeny předloženou vyhláškou.  

 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 a § 90b odst. 3 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb. 
 
Zmíněná ustanovení, doplněná do zákona o vysokých školách poslední novelou, obsahují pro 
ministerstvo zmocnění stanovit vyhláškou technické podmínky a lhůty předávání údajů do 
registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace  
a formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné vysoké školy, Ministerstvo 
obrany a Ministerstvo vnitra oznamují do registru údaje týkající se jimi vedených správních 
řízení. 
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Předložený návrh vyhlášky odpovídá rámci zmíněného zmocnění a je s ním v souladu.   
 
 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Na problematiku předávání údajů do registru nostrifikačních řízení se předpisy Evropské unie, 
judikatura soudních orgánů EU a obecné právní zásady práva Evropské unie nevztahují.  
 
Návrh vyhlášky do právního řádu České republiky nezapracovává právo EU a je s právem 
Evropské unie plně slučitelný. S návrhem nesouvisí konkrétní závěry jednání s orgány 
Evropské unie. 
Navrhovaná právní úprava obsažená v předložené vyhlášce zásadně náleží do oblasti, ve 
které, s ohledem na čl. 165 a 166 Smlouvy o fungování EU, nemá sbližování právních 
předpisů pomocí aktů EU, resp. harmonizace zákonů a ostatních předpisů členských států 
obligatorní charakter.  
EU plně respektuje odpovědnost členských států mj. za organizaci jejich vzdělávacích 
systémů. Sbližování právních předpisů je členskými státy realizováno na základě 
dobrovolnosti, tj. na základě aktů EU, které mají pouze doporučující charakter. Přičemž 
problematika evidence řízení vedených v rámci tzv. akademického uznávání vzdělávání není 
právem EU výslovně upravena ani doporučujícím způsobem. 
 

[Pouze pro úplnost je rovněž možné zmínit, že problematika provozování registru souvisí 
s otázkou uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pro akademické účely, 
které není právem EU závazně regulováno, na rozdíl od uznávání profesního (upraveného mj. 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 
20. listopadu 2013). 

Je totiž třeba rozlišovat tzv. akademické uznávání vzdělání, tj. uznávání prováděné v ČR podle 
zákona o vysokých školách zejména za účelem přístupu k dalšímu vzdělávání a studiu na 
vysoké škole, a tzv. profesní uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu regulovaných 
povolání, prováděné v ČR podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných 
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo podle zvláštních právních předpisů upravujících uznávání odborné 
kvalifikace.] 

 
 
d) Zhodnocení platného právního stavu 
 
Ustanovení § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 a § 90b odst. 3 zákona o vysokých školách, která 
nabydou účinnosti 1. září 2016, předpokládají vydání vyhlášky stanovící technické podmínky 
a lhůty předávání údajů do registru a formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím 
veřejné vysoké školy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra oznamují do registru údaje 
týkající se jimi vedených správních řízení. Předloženým návrhem bude uvedené zmocnění 
naplněno.   
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e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady (včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé) a dopady na životní prostředí 

 
S návrhem nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu. 
Vůči státním fondům nebo vůči rozpočtům územních samosprávných celků nemá návrh žádné 
požadavky.  
Navrhovaná úprava nepředpokládá vznik dopadů na ostatní veřejné rozpočty.  
Navrhovaná úprava nepředpokládá dopady na sociální prostředí ani dopady na životní 
prostředí ani na podnikatelské prostředí. 
 
 
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů 
 
Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje. 
 
 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Předkládaná vyhláška nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 
 
 
h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika.  

 
 
i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 
Podrobnosti ohledně dopadů návrhu podle písmen a) a d) až g) jsou uvedeny v Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace.  
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 (k Předmětu úpravy) 

Předloženou vyhláškou bude plně naplněno zmocnění, obsažené v § 87 odst. 1 písm. g) bodu 
4 a § 90b odst. 3 zákona o vysokých školách. Tj. předložený návrh stanoví technické 
podmínky a lhůty předávání údajů do registru nostrifikačních řízení a formát a strukturu 
datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné vysoké školy, Ministerstvo obrany  
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a Ministerstvo vnitra oznamují do registru údaje týkající se jimi vedených nostrifikačních 
řízení. 

K § 2 (k Formátu a struktuře datové zprávy, ke lhůtě předávání údajů) 

Návrh vyhlášky vymezuje strukturu datové zprávy prostřednictvím specifikace údajů, které 
budou v registru vedeny o jednotlivých nostrifikačních řízeních, o uznávacích orgánech,  
o žadateli, o zahraničním vysokoškolském vzdělání, včetně údajů umožňujících identifikaci 
průběhu jednotlivého řízení, včetně jeho výsledku. 

Stanoví se maximální desetidenní pořádková lhůta pro vkládání rozhodných událostí do 
registru, zajišťující aktuálnost údajů o průběhu a výsledku jednotlivých řízení.  

 

K § 3 (k Technickým podmínkám předávání údajů) 

Navrhovaná právní úprava stanoví charakter registru. Registr je databází údajů jednoznačně 
identifikujících jednotlivá řízení. Podrobnější popis struktury individuálních údajů 
identifikujících konkrétní řízení o žádosti, včetně obsahu jednotlivých zaznamenávaných 
údajů v této databázi, stanoví ministerstvo a pro pověřené nebo oprávněné osoby jej 
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.     
 
K § 4 (ke Společným ustanovením) 

Navrhovaná právní úprava stanoví, které osoby mají přístup k individuálním údajům, vkládají 
údaje do registru a garantují jejich správnost a současně způsob evidence těchto osob a jejich 
pověření, a to v zájmu ochrany údajů vážících se k osobě žadatele.  

 
K § 5  (k Účinnosti) 

Novela zákona o vysokých školách ukládá ministerstvu zprovoznit registr do 1. ledna 2017. 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti k témuž datu. 
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